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PROSPECTUS 1944

Een sterretje (*) achter den prijs, van •eenig werk beteekent :
gebonden.

De hier vermelde boeken, enz. hebben we bij het verschijnen van
dit prospectus in voorraad. Voor zoover die voorraad strekt worden
ze in den kortst mogelijken tijd geleverd. Van werken die inmiddels
uitverkocht mochten zijn ontvangt de besteller bericht.

Bij verzending worden port en verpakking den kooper als volgt
aangerekend : op de vermelde prijzen 10, respectievelijk 5 % naar-
gelang de bestelling min, resp. méér dan 50 fr. bedraagt. Betalingen
geschieden bij voorkeur onmiddellijk na ontvangst van het bestelde
door storting of overschrijving op onze postrekening.

Dit prospectus maakt al de vroeger gepubliceerde prospecti,
prijslijsten, aanbiedingen en leveringsvoorwaarden ongeldig.
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PCDArMSo N
ESPER	 T i ST

u

leerboek voor Esperanto
Dr. F. SZILAGYI

*
Rechtstreeksche leermethode

Met controleblad geschikt

voor zelfstudie

Overvloedig en luimig geïllustreerd

*
100 blz. Prijs : 12 frank

Volgt of werft voor onze
Schriftelijke Esperanto-Leergang !

Speciaal voor zelfonderricht samengesteld naar de laatste bevindingen op
het gebied van taalonderwijs door een bevoegde commissie van beroeps-
onderwijskrachten (Appko). Volledig in 25 wekelijksche lessen. Kan voor
het gemak der belangstellenden naar hun persoonlijk goeddunken op elk
tijdstip worden aangevangen, onderbroken en hervat.

Het volstaat niet weleer Esperanto te hebben gekend, noch voor de
gedachte der wereldhulptaal sympathie te koesteren, men hoeft de

internationale taal machtig te zijn.
VOLGT DAAROM ONZE CORRESPONDENTIE-CURSUS !

Voor de geringe som van 32.50 fr. ontvangt men niet alleen degelijk en
volledig onderricht in de internationale taal en is men op het einde der
studie in het bezit van een waardevol en lijvig leerboek van meer dan
200 blz., maar kan men desgewenscht ook schriftelijk een of andere
opheldering vragen mits een postzegel voor antwoord in te sluiten.
Wenscht men den volledigen cursus in eens te ontvangen, dan wordt de
prijs op 30 frank gebracht. — Gratis proefles op verzoek.

Het aangewezen
HANDWOORDENBOEK
voor wie zich eens voor al een degelijk
vertalend woordenboek wil aanschaffen !

*
Gedrukt in een mooie heldere letter.
In alle opzichten keurig verzorgd.

Uitermate overzichtelijk.

*
716 kolommen duidelijke druk.

In stevig linnen band.

Formaat : 13,5 X 20 cm.

*
PRIJS : fr. 40.00

LEERBOEKEN VOOR BEGINNELINGEN
LERNOLIBRETO « La Juna Vivo », E. Veenendaal-Bouwens (geïll., 32 blz.)

Internationaal leerboekje, geheel in Esperanto . 	 .	 . fr. 3.50
KURSA LERNOLIBRO. Dr. Em. Privat (7e druk, 80 blz.).

Internationaal leerboekje, geheel in Esperanto .
HET ESPERANTO IN TIEN LESSEN. A. J. Witteryck (80 blz.).

Nieuwe, verbeterde uitgaaf van het gekende leerboek . 	 .	 . fr. 5.00
METHODISCH LEERBOEK VOOR ESPERANTO. J. C. Dirksen (7e druk, 96 blz.

Geschikt voor school- en zelfonderricht .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 12.00
ESPERANTO IN EEN DOOSJE. H. Bakker (geïll., 104 + 24 blz.).

Met sleutel en kaartjessysteem. Een merkwaardige leermethode . fr. 40.00

L'ESPERANTO EN DIX LEçONS. T. Cart en M. Pagnier (16e éd., 76 p.).
Cours du Touring Club de France . . . . . . . fr. 5.00

CORRIGE DES EXERCICES DE L'« ESPERANTO EN DIX LEçONS .» fr. 2.50
COURS PRATIQUE D'ESPERANTO. ***. (4e édition ill., 232 p.).

Méthode élémentaire et supérieure 	 .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 12.00

LEER- EN STUDIEBOEIEN VOOR MEERGEVORDERDEN
100 VRAGEN OVER GRAMMATICA EN ONDERWIJS. F. Faulhaber (16 blz.).

Ten dienste van candidaten voor Esperanto-examen B . 	 .	 . fr. 3.50
VOOR HET EXAMEN A. ***. (32 blz.).

Handleiding en oefenmateriaal voor A-candidaten . 	 .	 .	 . fr. 4.00
ESPERANTO-EXAMENOPGAVEN. J. C. en J. R. G. Isbriicker (64 blz.).

Oefenstof voor examen-candidaten 	 .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 5.00
LA VERBO EN ESPERANTO. J. Glŭck en J. Willems. (48 blz.).

Een voortreffelijke studie over het werkwoord in Esperanto . 	 . fr. 10.00
LA KONSILANTO PRI LA E.-GRAMATIKO. G. J. Degenkamp. (120 blz.).

70 taalkundige artikelen in het Nederlandsch geschreven 	 .	 . fr. 14.00
KOMPLETA GRAMATIKO KAJ VORTFARADO. P. Fruicrier en Grenkamp.

(192 blz.). Een bevattelijk werk voor ieder onderlegd Esperantist fr. 24.00
PLENA GRAMATIKO DE ESPERANTO. K. Kalocsay en G. Waringhien (2e dr.,

488 blz.). Wetenschappelijke verhandeling der E.-grammatica fr. 75.00*
LE MECANISME ET LA LOGIQUE DE L'ESP j RANTO. L. Pauvrehomme.

(52 p.). Un précieux complement à nos manuels	 .	 .	 . fr. 2.50

fr. 5.00
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,._VLAAMSCHE ESPERANTISTEN DENKT ER OM !
'f 	 15 December :

ZAMENHOFDAG—BOEKENDAG!

LEESBOEKEN EN BLOEMLEZINGEN
LEGOLIBRO POR NOVAJ ESPERANTISTOJ. G. Gaŝevski. (64 blz.).

Een verzameling grappige verhaaltjes . 	 .	 . fr. 4.00
LEGOLIBRO. P. William. (64 blz.).

Een bundeltje anekdoten	 .	 .	 .	 fr. 4.00
KARLO. Edmond Privat. (10e druk, 48 blz.).

Gemakkelijk leesboekje in romanvorm	 fr. 5.00
UNIVERSALA LEGOLIBRO. W. Fricke. (176 blz.).

Modelvertalingen uit de wereldliteratuur en origineele stukjes.	 fr. 7.50
UNUA LEGOLIBRO. Kabe. (5e druk, 160 blz.).

Gegradueerde leesstof verzameld door een befaamd stylist . 	 fr. 12.50
KATALUNA ANTOLOGIO. Jaume Grau Casas. (416 blz.).

Prachtige bloemlezing uit de Katalaansche literatuur . 	 .	 . fr. 35.00
BELGA ANTOLOGIO. H. Vermuyten en M. Jaumotte. (580 blz.).

Een waardevol en lijvig werk in twee deelen 	 fr 50  00

Fundamenta Krestomatio
de la Lingvo Esperanto

16e UITGAAF
In dit omvangrijk boek van 460 bladzijden werden door Dr. ZAMENHOF
dicht- en prozastukken, oefeningen en vertellingen, taalkundige en weten-
schappelijke artikelen verzameld, door hemzelf geschreven of van de hand
der beste Esperanto-auteurs.
Voorbeeldig van stijl, geldt dit werk als richtinggevend en als een
betrouwbare bron bij de studie der Esperanto-literatuur. De buitengewone
waarde ervan maakt het haast onmisbaar, wijl de lage prijs het in het
bereik van eenieder stelt. De zorgvuldig gegradueerde inhoud maakt het
ook voor beginners dadelijk genietbaar.

INGENAAID : 20 frank.

PROPAGANDA, . ORGANISATIE, TAAL, BEWEGING
WAAROM ESPERANTO ? E. Cortvriendt. (2e druk, 24 blz.).

Een uitstekend betoogschrift geschikt voor ruime verspreiding . fr. 1.00
DE ESPERANTO-TENTOONSTELLING. G. P. De Bruin. (16 blz.).

Hoe men ze inricht en wat er te zien moet zijn. Geïllustreerd. 	 . fr. 1.00
INLEIDING TOT ESPERANTO. Rollet de l'Isle, M. Jaumotte. (84 blz.).

Een schat gegevens omtrent taal en beweging .	 .	 .	 . fr. 5.00
DE INTERNATIONALE TAAL. Unuel-W. De Schutter. (76 blz.).

Het vraagstuk en zijn oplossing . 	 .	 .	 .	 .	 . fr. 5.00
LA ESPERANTO-KLUBO. E. Malmgren. (48 blz.).

Deze brochure leert ons een groep oprichten en leiden . 	 .	 fr. 5.00
FUNDAMENTO DE ESPERANTO. Dr. Zamenhof. (3e druk, 112 blz.).

Het richtinggevend document voor ieder Esperantist. Behelst, benevens het
belangrijk voorwoord, de fundamenteele regels der grammatica, taaloefe-
ningen en het universeel woordenboek. Nederlandsche uitgaaf 	 . fr. 5.00

FUNDAMENTO DE ESPERANTO. Dr. Zamenhof. (8e druk, 182 blz.).
Integrale vijftalige uitgaaf .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 10.00*

LINGVAJ RESPONDOJ. Dr. Zamenhof. (3e druk, 116 blz.).
Toelichtingen omtrent de Esperanto-taal 	 .	 .	 .	 .	 . fr. 7.50

ORA LIBRO DE LA ESPERANTO-MOVADO. V. Bleier-E. Cerse. (224 blz.).
Uitgegeven bij gelegenheid van het gouden jubileum van Esperanto. De
waardevolle inhoud is rijk geïllustreerd . 	 .	 .	 .	 . fr. 30.00'
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WOORDENBOEKEN

ESPERANTO
ZAKWOORDENBOEKJE

door G. DEBROUWERE
  , 	 *

Onmisbaar voor beginnelingen
Geeft de vertaling der meest gebruikelijke

woorden.

*
80 bladzijden. Prijs	 : fr. 2.50

^ ... 	 z A II -
WOORDENBOEKJE

ÉŜ°PÉRÁN°^
EN

ESPERANTO-
NEDERLANDSER

` °`°n°
*,

I V L .A.scx 	 EsPER xr0 	 In	 uur

ZWAGERS' E.-ZAKWOORDENBOEK. A. Blok. (2e druk, 196 blz.).
Meer uitgebreid woordenboekje voor beginnelingen . 	 .	 . fr. 7.50

BEKNOPT WOORDENBOEK VAN STRAATEN. (358 bladz.).
Het aangewezen handwoordenboek . 	 .	 .	 .	 . fr. 40.00*

WOORDENBOEK. VAN STRAATEN (2e druk, 686 bladz.).
Het meest uitgebreid vertalend woordenboek	 fr 80  00*                                           

SCHIDLOF'S
ZAKWOORDENBOEKJE

Samengesteld door C. L. DE VEER biedt dit
uitstekend woordenboekje de vertaling van
circa 36.000 woorden die in de omgangstaal

meest voorkomen.                 

S(NIDLOF'S
IAICMOCIRIDEM

60EKIES                       

ESPERANTO      600 bladzijden in linnen band
25.— frank                             

M.MEULENMOFF , AMSTEODAM                                                   

VOCABULAIRE DE POCHE. Bastien. (125 p.).
Traduction des mots usuels, à l'usage des débutants . r. 4.00
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SOMNAMBULO 	 — 436 — 	 SORBI

Somnambulo. Homo nerve malsana,
kiu dum dormo senkonscie k senmemore
iras, parolas k agas kvazan li estus mal-
dormanta k konscia. Kp LUNATIKO.

* Soni (ntr). 1 Estigi aŭdeblan aervibr-
adon : barelo malplena plej laŭte Z
(tiu plej fanfaronas, kiu malplej meritas) ;
la tondilo —.is akre z ; lamburoj k
flutoj B; en la radianta aero lu birdoj
'—is B; la horloĝo —'is iri kvaronojn z ;
denove ek--is krakoj Z; voĉo de
malproksime B; ek—'is voko K; ek—is
rapidaj pasoj B; subite ek--is lamburado
k fajfado Z ; tiu ĉi frazo estas nur bele
'—anta kolekto da vortoj Z; aplaŭdoj tondro
rulis tra la plenega salono ; el inter
la branĉoj la birdoj - -igas sian voĉon Z,
Kp SONORI. 2 Aŭdeble esprimiĝi : en la
malaltaj tonoj de lia voĉo --is kvazaŭ mal-
kontenteco Z ; denove —'os en la urbo la
lingvo de Z ; tiu ĉi sama peco en
stilo esp-a --'os tiamaniere Z. - '0. Aŭd-
ebla aervibrado : harmoniaj —oj ; mooi
sen--e la lipojn Z. Re—i (x). Resendi
la --on : kia teo , tia re—o Z ; 1' aero
reis de bruo terura; nur cho sen-
anima re—'adis miajn plendojn Z ; la
impresoj de tiuj tagoj ankoraŭ re--as ehe
en niaj animoj ; a bonan nokton » re--igis
la amaseto K; liaj verkoj trovas varman
revon en la koroj de la legantoj (Kp Etil,

SoNORI). Post—t. 1 Re--i. 2 Sonori.
—anto (Fon). Sonoro naskita de la
vibrado de l' voĉkordoj, modifita per la
formo de Ia buŝo k akompanata aŭ ne per
bruero. La gantoj estas daŭrigeblaj k
prononcataj kun formiĝo de re-s-ujo en
la buŝo ; ili diferenciĝas de la konsonantoj
per tio, ke ili estas silabigaj (Kp VOKALO,
KVAZAŬ VOKALO, NAZALO, LIKVIDO, SIL-
Ano).

Sonato. Muzikverko por instrumentoj
konsistanta el tri aŭ kvar partoj kun mal-
samaj movoj.

Sondi (tr). 1 Mezuri per tiucela aparato
Ia profundecon de akvo ai grundo. 2
Esplori per tiucela aparato la fundon de
akvo aŭ de grundo: 3 (f) Provo esplori :
mi —as ĉe la kortego z ; -ami la opinion.

Soneto. Versajo konsistanta el 14 versoj
dividitaj en 2 verskvarojn k 2 verstriojn.

* Sonoo. Bildoj k ideoj, plej ofte sen-
ordaj k senlogikaj, aperantaj en nia
imago dum dormo : mi havis -Ire

strangan —on z ; -teo teruras,	 lor-
kuras Z. Kp DELIRO, FANTAZIO, REVO,
ILUZIO, IMAGO. —1 (tr). Vidi image dum la
dormo : kiel malsatanto —as, ke li man-
ĝas Z ; ŝi —'is , kvazaŭ Si estas ankoraŭ
juna knabino K.

* Sonori (ntr) (pp ilo). Produkti sonon
daŭre ai.rdiĝantan post ĉeso de ĝia kaŭzo :
ĉiuj —filoj de preĝejoj '--is Z ; en la palacoj
—as luksaj /estenoj B; .—a (facile ĝis mal-
proksime aŭdebla) voĉa ; la entreprenon
antaŭ ĉio pereigis (f : monaj)
kaŭzoj k la elsekiĝo de materialaj fontoj Z ;
mi faros tian Jaron, ke al ĉiu, Iciu tion
aŭdos, ambaŭ liaj oreloj Z. Kp
SONI, TINTI, vIRRI. . o. 1 Sono da Ŭre
sonanta post ĉeso de ĝia kaŭzo. 2 (Fon)
Regule vibranta sono, havanta diferencig-
eblan altecon (Kp TONO, BRUERO, VOK-
ALO). —igi .(pp homo estiganta —on per
ilo). Kaŭzi —on : bonuolu --igi al la
servislo. --Igisto. Homo, metie 'iganta
la --ilojn de pregejo. (la glasojn).
Interfrapi la glasojn antaŭ ol trinki je
honoro de iu aŭ io. —ilo. Ilo por estigi

ĝenerale konsistanta el metala
kava duonsfero kun svingebla frapilo.
"-ilejo, —'ílturo. Turo enhavanta -pilojn.

* Sopiri (x). 1 Suferi pro bedaŭro k
redeziro al io perdita : —i al la patro-
lando B, al la hejmo, al ripozo, tranlcuilo B;
—4 la perditan feliĉon Z, pri Z, pro Z, je la
perdita feliĉo Z ; —i iun Z ; li terure
vidi . in denove Z ; tien ili —as per sia
animo reveni Z; rano eĉ en palaco '—as
pri marĉo Z. 2 Suferi k malgoji pri ia
dezirego : kiel cervo —as al lluanta oleo,
tiel mia animo —as al Dia Z ; li —is
senmezure pri la morgaŭa tago Z ; -. i pri
pli altaj spiritaj Plezuroj Z ; mullaj homoj
'—as je /lugiloj k tule forgesas, Ice piedojn ili
havas. 3 Esprimi per forta longa enspiro
aŭ per plenda ĝemo sian liedairron aŭ
deziregon diri B; —e silcnli.
1 Slato de iu, kiu estas "--anta : lin
ekregis neesprimebla teo. Kp A sri ro,
M ELAN KOLIO. 2 ĝemo : /egcndoj, kial
estas kvazaŭ ---of de t' homaro B.

* Soprano. Plej alta voĉo de virino an
juna knabo.

* Sorbi (lr). -1 (iu) EnspleanLe altigi

fluajon iurn past ion' en sian buson :
^i krudan ovon ; (f) : malle da ĝojo lr da
moldolea aflikto ni senkonsidere -- is el lu

Specimena paĝo de Plena Vortaro (vera grandeco)

7

Bona metiisto bezonas taŭgan ilaron,
Bona Esperantisto — taŭgan vortaron !

4

PRIJS : fr. 75.-
In groen linnen band

Tweede uitgaaf, 512 blz.
Verklarend, geheel in Esperanto
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ELEKTITAJ NOVELOJ
Een keur van acht novellen
van LODE BAEKELMANS

Voorbeeldig vertaald
door Jan van Schoor L. K.

Met beeltenis van den auteur buiten den tekst

BEHELST :
La sekreto de « La tri Ezokoj », Kristnaskn-
vespero, La granda okazaĵo, La virinmalam-
anto, La ekzempla Siska, Vintrofajro, L 
sankta principo, Koko'.

y-

De eenvoudige vlotte vertaling maakt dit
werkje ook voor beginners dadelijk geniet-
baar, wijl meergevorderden er niet minder
genoegen zullen aan beleven !

Ingenaaid : fr. 7.50

LITERATUUR (dicht en proza).
LA AVENTUROJ DE L. R. M. STULTULOF LA X-a. F. V. Dorno. (64 blz.).

Een luimige satire door den auteur geïllustreerd 	 . fr. 5.00
BARBRO KAJ ERIKO. A. Schneider en M. Carlsson. (2e druk, 40 blz.).

Briefwisseling tusschen twee jonge Esperantisten, geïllustreerd.	 fr. 5.00
KUDLAGO LA ESKIMO. N. Van Hichtum-S. D. Manoury. (40 blz.).

Uit het leven van een Eskimo-knaap 	 .	 .	 .	 .	 . fr. 6.00
FABELOJ DE ANDERSEN. L. L. Zamenhof. (2e druk, 3 deelen, 460 blz.).

Alleen deel 2 en 3 nog voorhanden. Per deel	 .	 .	 .	 . fr. 7.50

LA DU AMATINOJ. A. De Musset-J. Van Schoor L. K. (110 blz.).
Een typisch werkje van den grooten Franschen auteur .	 10.00

RAKONTOJ PRI NEDERLANDO. G. Duhamel-R. Dupuis. (60 blz.).
Een prachtwerkje naar vorm en inhoud, geïllustreerd 	 . fr. 10.00

SE AŬSKULTAS LA ANIMO... G. Gezelle-H. Vermuyten. (48 blz.).
Gezelle's kleurrijke taal meesterlijk vertaald 	 .	 .	 . fr. 10.00

EL LA VERDA BIBLIO. I. Lejzerowicz. (104 blz.).
Een humoristische kijk op de Esperanto-beweging 	 fr. 15.00*

VERDAJ DONKIAOTOJ. J. Baghy. (224 blz.).
Mijlpalen uit het leven van een der onzen 	 fr 25.00

MARIA KAJ LA GRUPO. Emba. (174 blz.).
Het wel en wee eener Esperantistenvereeniging . 	 fr. 25.00*

MIA VOJAĜO EN SOVETIO. A. Slonemski-Grenkamp. (144 blz.).
Een reportage van een opmerkzaam auteur . 	 .	 . fr. 25.00"

FANNY. Edna Ferber-Berno Fabo. (240 blz.) .

Een lezenswaardig en boeiend verhaal 	 .	 .	 .	 .	 . fr. 29.00'
LA VIRO EL FRANCUJO. Ivans-Versteeg en Graftdijk. (242 blz.).

« Kriminalromano ». Voorbeeldige taal 	 .	 .	 .	 .	 . fr. 29.00*
VIKTIMOJ. J. Baghy. (4e druk, 240 blz.).

De meest gelezen origineele Esperanto-roman 	 .	 . fr. 30.00
PALLIETER. F. Timmermans-Jan van Schoor L. K. (192 blz.).

Een meesterwerk in keurige vertaling .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 30.00*
AKBAR. van Limburg-Brouwer-Isbriicker-Ziermans. (2e druk, 216 blz.).

« Orienta Romano » .	 .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 30.0Q*
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IDEALA ESPERANTO-BIBLIOTEKO
GOEDKOOPE ONTSPANNINGSLECTUUR

Per deel : gekartonneerd fr. 12.50
Mooi uitgegeven onder geïllustreerde omslag

Ieder werk ongeveer 200 bladz.
1. BLUA SANGO. W. Wood-W. van Zoest. Deze roman hangt tevens

een beeld op der adellijke kringen in Frankrijk.
2. LA MOREA PERLO. D. Simson-R. Delpasko. De verwikkelingen

omtrent een verdwenen kleinood houden ons hier in spanning.
3. IRISIS. H. 't Sas-P. Van de Vijver. Een roman deels als een sprookje,

deels als een verschrikkelijke realiteit.
4. SUB LA VITRA KUPOLO. Van Weddingen-M. Groels. Een moderne

roman vol avontuur.

MUUSSES - ESPERANTO - BIBLIOTEKO
De gunstig gekende werkjes uit de Muuses-Bibliotheek

bieden een rijke verscheidenheid aan onderwerpen
Uiterst verzorgd uitgegeven en voorbeeldig van taal

Ieder deeltje ongeveer 50 bladz. - Per deeltje : fr. 4.50

1. LA GRANDAJ FILOZOFOJ KAJ LA UNIVERSALA LINGVO.
J. Gliick.

2. RUSAJ NOVELOJ. Lermontov en Mamin-Sibirjak.
3. DE MUHEDDIN ĜIS MUNDILATTIN. J. R. Scherer.
4. TRA USONO KUN RULIĜANTA HEJMO. J. R. Scherer.
5. EL LA KLASIKA PERIODO DE ESPERANTO. J. Gliick.
6. LA KONGRESAJ PAROLADOJ DE Dr L. L. ZAMENHOF (parto la).
7. LA KONGRESAJ PAROLADOJ DE Dr L. L. ZAMENHOF (parto 2a).
8. LA AVO. Aleksandro Petófi-Ladislao Spierer.
9. LA JUSNASKITO. R. B. De Bengoa-J. F. Berenguer.

10. LA JUBILEA KONGRESO DE ESPERANTO 1912. J. Gliick.

" EPOKO " LIBRO-KLUBO
AANGENAME ONTSPANNINGSLECTUUR

Handig zakformaat. - Per deel : gekartonneerd fr. 10.00
Ieder werk ongeveer 200 bladzijden

1. MURDO EN LA ORIENTA EKSPRESO. A. Christie-« Erulo ». Een
detectievenroman vol spanning.

2. LA KNABOJ DE PAULO-STRATO. F. Molnar-Spierer. Een aange-
naam en frisch jongensverhaal.

3. LA PRINCO KAJ BETTY. P. G. Wodehouse-Badash. Een roman
vol van Engelschen humor.

4. LA TEMPO-MAŜINO. H. G. Wells-E. W. Amos. 'n Werk van Wells,
de hedendaagsche J. Verne.

5. PRINCINO DE MARSO. E. R. Burroughs-K. R. S. Sturmer. Een
boeiende en aangename fantasie.

6. COLOMBA. Prosper Mérimée-J. Beau. Een vendetta-avontuur op
het eiland Korsika.

9 .
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INTERNACIA KANTARO

^ 	

ta juna v ivo
^̀

.^

• ^

Een bundeltje frissche stapliederen e. d. voor de
jeugd. Behelst tekst en muziek van 24 liederen.

Keurig uitgegeven. Prijs : fr. 5.-

Nr. 1. DASSPELD	 .
Nr. 2. VOOR DAME OF HEER .	 .
Nr. 3. VOOR DAME OF HEER, OOK HANGER
Nr. 4. GEKRUISTE VLAGJES .

. fr. 2.50

. fr. 3.00

. fr. 4.00

. fr. 5.00

1
	

2 	 3 	 4 .

(Werkelijke grootte)

Aandacht Samideanoj !
Op de laatste bladzijde van dit pros-
pectus vindt U een op te lossen kruis-
woordraadsel. Laat niet na uwe kennis
der internationale taal aan dat kruis-
woordraadsel te toetsen. Een aangename
en leerrijke ontspanning... en ook een
mooie premie wachten U !

1 0

ZANG EN TOONEEL
LA ESPERO. L. L. Zamenhof-de Ménil.

Hymne der Esperantisten. Voor klavier
NOVA SENTO. J. Baghy-T. Pallos.

Voor zang en klavier .
LA TAGIĜO. A. Grabowski-Baranski.

Machtig lied waarin het streven der Esperantisten is uitgebeeld fr.

KANTARO ESPERANTISTA. J. Karnas. (112 blz.).
Tekst van 111 origineele en vertaalde liederen .

KOMUNA KANTLIBRO. H. W. en N. Homes. (64 blz.).
Tekst en muziek van 38 liederen . 	 .

KIA MIKSAJO. Fr. V. Dorno. (80 blz.).
Blijspel in één bedrijf, geschikt voor de propaganda

LEVU LA MANOJN ! F. V. Dorno. (80 blz.).
Een tooneelwerk vol actie, in drie bedrijven .

BIETJE. M. Sabbe-W. Van der Biest. (20 blz.).
Een beroemd eenakter in vlotte vertaling.

VIRINA KORO. M. Sabbe-D. Mortelmans. (26 blz.).
Een eenakter van een onzer beste tooneelschrijvers. .

AMO DE TOOJUUROO. K. Kikuĉi-J. Ŝimomura. (88 blz.).
Drie typisch Japansche tooneelwerkjes . 	 .

LA MALSANULO PRO IMAGO. Molière-W. Velten. (98 blz.).
Een onsterfelijk blijspel

LA MIZANTROPO. Molière-H. Boucon. (104 blz.).
Een meesterwerk van den beroemden auteur .

LA NOBELA BURGO. Molière-R. Levin. (72 blz.).
Verzorgde uitgave , geïllustreerd .

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL. Vondel-J. R. G. Isbriicker. (84 blz.).
Een machtig treurspel, verzorgde uitgave . 	 .	 .

PROPAGANDA-ARTIKELEN
BRIEFKAARTEN « E., lingvo internacia » (10 stuks) . 	 . fr. 1.50
BRIEFPAPIER « E., lingvo internacia » (10 vellen privé-formaat) 	 . fr. 2.50

PRENTBRIEFKAARTEN met beeltenis van Dr. L. L. Zamenhof (10 st.) fr. 2.50
SERIE PRENTBRIEFKAARTEN VAN ANTWERPEN met toelichting in Espe-

ranto. Omslag met 10 prachtige foto's op glacépapier . 	 .	 . fr. 5.00
POTLOODEN « Esperanto » (prima kwaliteit, merk « Hardtmuth »).

Gewoon formaat	 fr. 1.50
Groot formaat	 fr. 4.00
« Reuzepotlood » .	 .	 fr. 7.50

ESPERANTO-FIETSWIMPEL .

ZIJDEN BLADWIJZER met ingeweven beeltenis van Dr. L. L. Zamenhof fr. 5.00

ZAMENHOF-BEELTENIS (lino 16 X 24 cm.) . 	 fr. 5.00

BROCHE VOOR DAMES (mooie ster met groene steentjes bezet).
Gewoon formaat	 fr. 10.00
Groot formaat

ESPERANTO-VLAG.
Formaat 0,70 X 1 m.
Formaat 1 X 1,50 m.

	ti

fr.

fr.

2.00

2.00

3.00

fr. 6.00

fr. 7.50

fr. 5.00

fr. 5.00

fr. 5.00

fr. 5.00

fr. 8.00

fr. 8.00

fr. 10.00

fr. 12.00

fr. 16.00

fr. 5.00

fr. 12.50

. fr. 30.00

. fr. 50.00

DIVERSEN
MIA UNUA VOJAĜO PER BICIKLO AL ITALUJO. K. Sok. (32 bladz.).

Een merkwaardig reisverhaal van een Esperanto-leeraar 	 .	 . fr. 2.50
SOCIETA LUDARO. Jakob Rosenberg. (48 blz.).

Een verzameling gezelschapspelletjes . 	 .	 .	 . fr. 5.00
LA JUNA VIVO. Jeugdblad. 1e of 2e jaarg. (190 blz.).

Mooi geïll., behelst muziekstukjes, begincursus, enz. 	 . fr. 7.50
TRA MEZ-AFRIKO. Ch. Lemaire. (86 blz.).

Een interessante ontdekkingstocht, overvloedig geïll. . 	 fr. 10.00
KOMPLETA ESPERANTA RIMVORTARO. M. Jaumotte. (72 blz.).

Een degelijk rijmwoordenboekje .	 .	 .	 .	 .	 .	 . fr. 10.00
ESPERANTA TEKNIKA MEDICINA VORTARO. Dr. Briquet. (360 bladz.).

Een waardevol technisch woordenboek	 .	 .	 .	 .	 . fr. 72.00*
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WAAROM

ESPERANTO
■

E CORTVRIENOT

VAN
VI,.NISCN ESPERANTO INSTITUUT iv z w.i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

WAAROM ESPERANTO ?
TWEEDE DRUK

Deze brochure is een handig bundeltje argu-
menten, een uitstekend betoogschrift en warm
pleidooi voor de internationale taal. Keurig
uitgegeven in groenen omslag, verlucht met
de foto van den auteur van Esperanto, geeft
ze op 24 bladz. in 11 hoofdstukjes een be-
knopt maar zeer gevat overzicht van het
ontstaan, doel en streven der wereldtaalbewe-
ging. De geringe prijs van 1 fr. maakt ze
daarenboven uiterst geschikt voor ruime ver-
spreiding. Werkelijk onmisbaar voor propa-
gandisten, en ook voor ieder Esperantist die
bij gelegenheid een buitenstaander voor
Esperanto tracht te winnen.

Ons Esperanto-Kruiswoordraadsel
Oplossingen worden bij F. E. 1. ingewacht tot uiterlijk einde Februari a.s.

Onder de inzenders der juiste oplossing
worden volgende hoofdpremiën verloot :

1. Woordenboek Van Straaten
(of voor 40 fr. koopbons).

2. Kataluna Antologio.
3. Akbar, Orienta Romano.
4. Viktimoj.
5. La sorĉistino el Kastilio.
6. Infanoj en Torento.
7. Historio de Esperanto.
8. La lastaj tagoj de Dr. Zamenhof.
9. Tra Mez-Afriko.

10. Amo de Tooĵuuroo.
Daarenboven een aardige troostpremie aan

al de door het lot niet begunstigde inzenders
der juiste oplossing.

HORIZONTAAL : 1. Spel van Perzischen oorsprong — Pseudoniem van
E-schrijver en stylist. — 2. Niet interessant. — Naar toe gaan (stamwoord). —
3. Klein venster (stw.). — Brokstuk (stw.). — 4. E. d. — Bron van electrische
energie (stw.). — Anagram van stamwoord van goud. — 5. Vrouwennaam. —
6. Muzieknoot. — Soort pagegaai (stw.). — Afkorting voor bepaald poststuk.
7. Bijwoordelijk gebruikt achtervoegsel. — Weeklacht. — 8. Duidelijk definieer-
baar begrip (stw.). — Moedertje (stw.). — 9. Wordt bij de bereiding van
geneesmiddelen gebruikt (stw.). — Gas, vnl. in de lucht aanwezig na onweders
(stw.).

VERTICAAL : 1. Rekbaar kleedingstuk (stw.). — Modegek (stw.). —
2. Uiteinde der ingewanden (stw.). — Prikkelt een onzer vijf zintuigen (stw.).
— 3. Lekkernij (stw.). — Eigenschap. — 4. Twee klinkers. — Godvruchtig. —
Achtervoegsel. — 5. Veelkoppige waterslang uit de mythologie. — 6. E. a. —
Bezittelijk voornaamwoord. — Voorzetsel. — 7. Bergketen (stw.). — Wordt
doorgaans gebruikt om bloemen in te plaatsen (stw.). — 8. Volksdrank (stw.).
— Krachtinspanning. — 9. Metaal in zijn ruwen, natuurlijken vorm. — Wig
(stw.) .
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